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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผู5ปกครองจําแนกตามเพศของ
ผู5ปกครองโรงเรียนอนุบาลระนองในการบริหารแหลงเรียนรู5ของโรงเรียนอนุบาลระนอง สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระนอง โดยจําแนกตามข5อมูลทั่วไป ใช5แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ
ผู5 ป กครองนั ก เรี ย นโรงเรี ย นอนุ บ าลระนองในการบริ ห ารแหลงเรี ย นรู5 ข องโรงเรี ย นอนุ บ าลระนอง ใน
องคประกอบ 4 ด5าน ได5แก ด5านการตัดสินใจ ด5านการดําเนินงาน ด5านการรับผลประโยชน และด5านการ
ประเมินผล กลุมตัวอยาง คือ ผู5ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลระนองที่กําลังเรียนอยูในโรงเรียนอนุบาล
ระนอง จํานวน 294 คน โดยใช5สูตรของยามาเน (Yamane) วิธีการเลือกประชากรในการศึกษาโดยสุมตัวอยาง
แบบงาย (Simple random sampling) จากผู5ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลระนองทุกระดับชั้นใน
โรงเรียนอนุบาลระนอง เก็บข5อมูลในปLการศึกษา 2559 เครื่องมือที่ใช5ในการเก็บข5อมูลเปNนแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับสถิติที่ใช5ในการวิจัย คือ คาร5อยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว
ผลการวิจัย พบวา
1. การมีสวนรวมของผู5ปกครองโดยจําแนกตามเพศของผู5ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลระนองใน
การบริหารแหลงเรียนรู5ของโรงเรียนอนุบาลระนอง จําแนกเปNนรายด5านและภาพรวม พบวาผู5ปกครองเพศชาย
และเพศหญิงมีสวนรวมในการบริหารแหลงเรียนรู5ของโรงเรียนอนุบาลระนอง อยูในระดับปานกลาง
2. การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผู5ปกครองของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลระนองในการบริหาร
แหลงเรียนรู5ของโรงเรียนอนุบาลระนอง โดยจําแนกตามด5าน พบวาผู5ปกครองเพศชายและเพศหญิงมีสวนรวม
ในการบริหารแหลงเรียนรู5ของโรงเรียนอนุบาลระนองไมแตกตางกัน โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง
ข5อเสนอแนะในการทําวิจัย พบวา สถานศึกษาควรสงเสริมการมีบทบาทการมีสวนรวมของผู5ปกครอง
โดยการจัดกิจกรรมตางๆ เชน การศึกษาดูงานสถานศึกษาที่มีผลงานการมีสวนรวมในการบริหารแหลงเรียนรู5ที่
ดี มีการประชุมชี้แจง สร5างกิจกรรมที่สร5างความสัมพันธอันดีระหวางผู5ปกครองและสถานศึกษา
คําสําคัญ การมีสวนรวม, ผูปกครอง, แหลงเรียนรู
Abstract
The purposes of this research was to study and to compare the participation of
parents categorized by gender in learning resources administration of Anuban Ranong School
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under Ranong Primary Educational service area office categorized by general information in
parents’ participation of learning resources administration in Anuban Ranong School
questionnaire which consisted of four aspects; decision making, processing, gaining benefits
and evaluation. The sample was 294 parents of students who are studying in academic year
of 2016 at Anuban Ranong School who were selected by simple random sampling and using
Yamene method. The instrument used was five rating scales of questionnaire. The statics
used were percentage, mean, standard deviation, , F-test and lest significant differences.
The results revealed that
1. The participation of parents categorized by gender in learning resources
administration of Anuban Ranong School categorized into each aspects and overall shown
that parents who are male and female have participation of learning resources
administration in Anuban Ranong School was in moderate level.
2. The comparison of The participation of parents categorized by gender in learning
resources administration of Anuban Ranong School under Ranong Primary Educational
service area office categorized into each aspect shown that parents who are different gender
participated in learning resources administration of Anuban Ranong School not different with
moderate average level.
Recommendation of the research revealed that there should be promoting parents’
role of participation by organizing observe activities, meeting and enhancing relationship
between parents and school.
Keywords: Participation, Parent, Learning Center
บทนํา
ในยุคปjจจุบันการศึกษาไมได5จํากัดเฉพาะในโรงเรียนแตต5องอาศัยการเรียนรู5จากแหลงเรียนรู5ที่มีอยูทั้ง
ในโรงเรียน ในท5องถิ่นและชุมชนเพื่อพัฒนาผู5เรียนให5เรียนรู5ได5อยางเต็มศักยภาพ ทันการเปลี่ยนแปลงใหมๆ ซึ่ง
สงผลทั้งทางตรงและทางอ5อมตอผู5เรียนทุกคน ดังนั้นการเรียนรู5จากแหลงเรียนรู5จึงเปNนสิ่งจําเปNนอยางยิ่ง
การมีสวนรวมในการบริหารแหลงเรียนรู5 เปNนกระบวนการที่เปmดโอกาสให5ผู5ปกครองได5เข5ามามีสวน
รวมในการจัดการศึกษารวมกับโรงเรียนในการจัดการศึกษาเข5ามารับผิดชอบในการดําเนินงาน โดยการรวมคิด
รวมลงมือปฏิบัติรวมในการแบงปjนผลประโยชนและรวมในการติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาการศึกษาให5
ตอบสนองความต5องการ ผู5เรียนได5เรียนรู5จากประสบการณจริง ทําให5ผู5เรียนได5เกิดการเรียนรู5อยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต ซึ่งสอดคล5องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แก5ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545) ได5
กําหนดแนวทางการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมไว5อยางชัดเจน ไว5ในหลายมาตรา โดยเฉพาะมาตรา 8 ให5
สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มาตรา 9 ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใช5ในการจัดการศึกษาการมี
สวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครอง สวนท5องถิ่น เอกชน องคกรเอกชน
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มาตรา 24 จัดการเรียนรู5ให5เกิดขึ้นได5
ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือ กับบิดามารดา ผู5ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝpาย เพื่อ
รวมกันพัฒนาผู5เรียนตามศักยภาพ
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โรงเรียนอนุบาลระนอง สังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จัดการเรียนการสอน
ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษาเปNนโรงเรียนมาตรฐานสากลแหงแรกของจังหวัดระนอง
ซึ่งเปNนโรงเรียนที่มีศักยภาพทางกายภาพที่หลากหลาย ทั้งปpาเขา หาดทราย ท5องทะเล ปpาชายเลน และความ
แตกตางในการดํารงชีวิต สิ่งเหลานี้ล5วนเปNนแหลงเรียนรู5ที่มีคุณคาในชุมชนสมควรที่จะนํามาใช5ในการศึกษา
เรียนรู5
ดังนั้น ผู5วิจัยจึงมีความสนใจบทบาทในการมีสวนรวมของผู5ปกครองในการบริหารแหลงเรียนรู5ของ
โรงเรียนอนุบาลระนอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองเพื่อจะได5นําข5อมูลในการการมีสวน
รวมของผู5ปกครองโดยจําแนกตามเพศของผู5ปกครองในการบริหารแหลงเรียนรู5ของโรงเรียนอนุบาลระนอง อัน
จะเกิดประโยชนตอการบริหารสถานศึกษา และเปNนประโยชนสงเสริมการใช5ทรัพยากรในท5องถิ่นให5เกิด
ประโยชนทางการศึกษาเรียนรู5
วัตถุประสงคNของการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาการมี สวนรวมของผู5 ปกครองโดยจํา แนกตามเพศของผู5 ปกครองในการบริ ห ารแหลง
เรียนรู5ของโรงเรียนอนุบาลระนอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผู5ปกครองโดยจํา แนกตามเพศของผู5ป กครองในการบริหาร
แหลงเรียนรู5ของโรงเรียนอนุบาลระนอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โดยจําแนกตาม
องคประกอบการมีสวนรวม 4 ด5าน
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร คือ ผู5ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลระนอง
2. ขอบเขตตัวแปร ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ลักษณะทางประชากรศาสตร
ได5แก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได5เฉลี่ยตอเดือน และแหลงเรียนรู5
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือการมีสวนรวมของของผู5ปกครองในการบริหารแหลง
เรียนรู5ของโรงเรียนอนุบาลระนอง มี 4 ด5าน ได5แก ด5านตัดสินใจ ด5านดําเนินงาน ด5านรับผลประโยชน และ
ด5านประเมินผล
3. ขอบเขตเวลา ในชวงปLการศึกษา 2559
สมมติฐานการวิจัย
1. สภาพการมีสวนรวมของผู5ปกครองโดยจําแนกตามเพศของผู5ปกครองในการบริหารแหลงเรียนรู5
ของโรงเรียนอนุบาลระนอง จําแนกเปNนรายด5านและภาพรวมอยูในระดับใด
2. การมีสวนรวมในการบริหารแหลงเรียนรู5ของโรงเรียนอนุบาลระนองระหวางผู5ปกครองเพศชายและ
เพศหญิงของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลระนอง มีความแตกตางกัน
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้เปNนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการมี
สวนรวมของผู5ปกครองนักเรียนโดยจําแนกตามเพศของผู5ปกครองโรงเรียนอนุบาลระนอง ในการบริหารแหลง
เรียนรู5ของโรงเรียนอนุบาลระนอง โดยจําแนกตามองคประกอบการมีสวนรวม 4 ด5าน ประชากรที่ใช5ใน
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การศึกษา คือ ผู5ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลระนอง กลุมตัวอยาง คือ ผู5ปกครองนักเรียนที่กําลังเรียนอยู
ในโรงเรียนอนุบาลระนอง ซึ่งผู5วิจัยใช5สูตรของยามาเน (Yamane) วิธีการเลือกประชากรในการศึกษาโดยสุม
ตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) จากผู5ปกครองทุกระดับชั้นในโรงเรียนอนุบาลระนอง จํานวน
294 คน ใช5แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมของผู5ปกครองในการบริหารแหลงเรียนรู5ของโรงเรียนอนุบาล
ระนอง ในองคประกอบ 4 ด5าน ได5แก ด5านการตัดสินใจ ด5านการดําเนินงาน ด5านการรับผลประโยชน และ
ด5านการประเมินผล เครื่องมือที่ใช5ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ผู5วิจัยได5สร5างขึ้นจากการเก็บรวบรวม
ข5อมูลที่ได5จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีจากงานวิจัยที่เกี่ยวข5อง เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของผู5ปกครองใน
การบริหารแหลงเรียนรู5ของโรงเรียนอนุบาลระนอง สถิติที่ใช5ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ได5แก การหาคา
อํานาจจําแนกและคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟpา (α-coefficient) ของครอนบาค
(Cronbach)
การวิเคราะหข5อมูลเพื่อการวิจัยด5วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยแบงแบบสอบถาม ออกเปNน 3
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ปjจจัยสวนบุคคลของผู5ตอบแบบสอบถาม ได5แก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได5เฉลี่ยตอเดือน เปNนแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ จํานวน 5 ข5อ
ตอนที่ 2 การมีสวนรวมของผู5ปกครองในการบริหารแหลงเรียนรู5ของโรงเรียน อนุบาลระนอง ใน
องคประกอบ 4 ด5าน
ตอนที่ 3 เปNนแบบสอบถามเกี่ยวกับปjญหา อุปสรรค และข5อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ
ผู5ปกครองในการบริหารแหลงเรียนรู5ของโรงเรียนอนุบาลระนอง มีลักษณะเปNนแบบสอบถามที่เปNนปลายเปmด
2. ขั้นตอนการวิจัย
1. ศึกษาค5นคว5าแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข5อง
2. จัดทําแบบสอบถาม ทดลองใช5ปรับปรุงจนสมบูรณ
3. เก็บรวบรวมข5อมูลวิเคราะหและนําเสนอผลการศึกษา
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผู5วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข5อมูลโดยขอหนังสือกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทาเสนอตอโรงเรียนอนุบาลระนองเพื่อขอความอนุเคราะห ในการเก็บรวบรวมข5อมูลเพื่อนําไปใช5ในการทํา
วิจัย
2. ผู5 วิ จั ย ได5 แนะนํ า ตนเอง อธิ บ ายวั ต ถุ ป ระสงคในการศึ ก ษา และขอความรวมมื อในการเก็ บ
รวบรวมข5อมูลกับกลุมตัวอยาง
3. ดําเนินการเก็บข5อมูลและติดตามรวบรวมแบบสอบถามกลับคืน
4. นํ า แบบสอบถามที่ ไ ด5 รั บ กลั บ คื น มาตรวจสอบความสมบู ร ณ พร5 อ มนํ า แบบสอบถามมา
ประเมินผลโดยใช5โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร
4. การวิเคราะหNขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ผู5วิจัยได5วิเคราะหข5อมูลจากแบบสอบถามโดยใช5โปรแกรมวิเคราะหสถิติ ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา ใช5วิเคราะหการมีสวนรวมของผู5ปกครองจําแนกตามเพศในการบริหารแหลง
เรียนรู5ของโรงเรียนอนุบาลระนอง นําเสนอโดยใช5ตารางประกอบด5วย คาความถี่ (Frequency) และคาร5อยละ
(Percentage) และข5 อมู ล เกี่ ย วกั บ ความคิด เห็ น ของผู5 ป กครองที่ มีต อการมี ส วนรวมของผู5 ป กครองในการ
บริหารแหลงเรียนรู5ของโรงเรียนอนุบาลระนอง ซึ่งเปNนข5อมูลมาตราสวนประเมินคา นําเสนอในรูปแบบของ
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ตารางประกอบด5วย คาเฉลี่ย (mean = x ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.) โดยมี
การกําหนดเกณฑคาเฉลี่ยของผลคะแนนเปNน 5 ระดับดังนี้
ชวงคาเฉลี่ย
การแปลความหมาย
คาเฉลี่ยตั้งแต 4.21 – 5.00
มีสวนรวมอยูในระดับ มากที่สุด
คาเฉลี่ยตั้งแต 3.41 – 4.20
มีสวนรวมอยูในระดับ มาก
คาเฉลี่ยตั้งแต 2.61 – 3.40
มีสวนรวมอยูในระดับ ปานกลาง
คาเฉลี่ยตั้งแต 1.81 – 2.60
มีสวนรวมอยูในระดับ น5อย
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของการมี
สวนรวมในการบริหารแหลงการเรียนรู5ของโรงเรียนอนุบาลระนอง จําแนกตามองคประกอบ 4 ด5าน โดยการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way - ANOVA)
3. นําข5อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับปjญหา อุปสรรค และข5อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวม
ของผู5ปกครองในการบริหารแหลงเรียนรู5ของโรงเรียนอนุบาลระนอง วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
โดยใช5ความเรียงบรรยาย
ผลการวิจัย
1. ผลจากวิเ คราะหการมีส วนรวมของผู 5ป กครองจํา แนกตามเพศในการบริห ารแหลงเรีย นรู5ของ
โรงเรียนอนุบาลระนอง จําแนกเปNนรายด5านและภาพรวม พบวา ผู5ปกครองเพศชาย มีสวนรวมในการบริหาร
แหลงเรียนรู5ของโรงเรียนอนุบาลระนอง อยูในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.31 , S.D. = .57) เมื่อพิจารณาเปNน
รายด5านพบวา ด5านที่ผู5ปกครองเพศชายมีสวนรวมในการบริหารแหลงเรียนรู5ของโรงเรียนอนุบาลระนองมาก
ที่สุดคือ ด5านการมีสวนรวมรับผลประโยชน ( ̅ = 3.45 , S.D. = .66) รองลงมาคือการมีสวนรวมประเมินผล
( ̅ = 3.34 , S.D. = .68) และด5านการมีสวนรวมตัดสินใจ ( ̅ = 3.25 , S.D. = .77) สวนลําดับสุดท5าย คือ
การมีสวนรวมดําเนินงาน ( ̅ = 3.18 , S.D. = .71) ผู5ปกครองเพศหญิง มีสวนรวมในการบริหารแหลงเรียนรู5
ของโรงเรียนอนุบาลระนอง อยูในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.23 , S.D. = .62) เมื่อพิจารณาเปNนรายด5านพบวา
ด5านที่ผู5ปกครองเพศหญิงมีสวนรวมในการบริหารแหลงเรียนรู5ของโรงเรียนอนุบาลระนองมากที่สุดคือ ด5าน
การมีสวนรวมรับผลประโยชน ( ̅ = 3.50 , S.D. = .68) รองลงมาคือการมีสวนรวมประเมินผล ( ̅ = 3.21 ,
S.D. = .76) และด5านการมีสวนรวมตัดสินใจ ( ̅ = 3.15 , S.D. = .75) สวนลําดับสุดท5าย คือการมีสวนรวม
ดําเนินงาน ( ̅ = 3.05 , S.D. = .80)
2. ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผู5ปกครองในการบริหารแหลงเรียนรู5ของโรงเรียนอนุบาล
ระนอง โดยจําแนกตามองคประกอบ 4 ด5าน การมีสวนรวมของผู5ปกครองโดยจําแนกตามเพศในการบริหาร
แหลงเรี ย นรู5 ข องโรงเรี ย นอนุ บ าลระนองด5 า นตั ด สิ น ใจ ด5 า นดํ า เนิ น งาน ด5 า นรั บ ผลประโยชน และด5 า น
ประเมินผล พบวาผู5ปกครองเพศชายและเพศหญิงมีสวนรวมในการบริหารแหลงเรียนรู5ของโรงเรียนอนุบาล
ระนอง ไมแตกตางกัน ดังตาราง 2.1 – 2.4
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ตาราง 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการมีสวนรวมของผู5ปกครองในการบริหารแหลงเรียนรู5ของโรงเรียน
อนุบาลระนอง ด5านการตัดสินใจจําแนกรายข5อ
เพศ
ชาย
x S.D.

ด5านตัดสินใจ
1. การมีสวนรวมในการให5ข5อมูลตาง ๆ กับโรงเรียนเพื่อใช5ในการเลือกกิจกรรม
สําหรับการพัฒนาแหลงเรียนรู5
2. การมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงค เป~าหมาย และนโยบายในการ
จัดการแหลงเรียนรู5
3. การมีสวนรวมในการประชุมวางแผนหรือคัดเลือกกิจกรรมการพัฒนาแหลง
เรียนรู5
4. การสวนรวมในการพิจารณากิจกรรมที่เปNนประโยชนในการบริหารแหลง
เรียนรู5
5. การมีสวนรวมในการวิเคราะหสาเหตุของปjญหาและนําเสนอปjญหาเพื่อใช5ใน
การพัฒนาแหลงเรียนรู5
ภาพรวม

T

หญิง

x

P

S.D.

3.35 .994 3.23 .985 .934 .351
3.31 .946 3.18 .974 1.10 .270
3.23 1.01 3.14 .950 .737 .462
3.14 .960 3.12 .963 .165 .869
3.23 1.02 3.10 .957 .948 .344
3.24 .767 3.15 .752 1.00 .317

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตาราง 2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน ในการมีสวนรวมของผู5ปกครองในการบริหารแหลงเรียนรู5ของโรงเรียนอนุบาล
ระนอง ด5านการดําเนินงานจําแนกรายข5อ
เพศ
ด5านดําเนินงาน

ชาย

หญิง

T

P

S.D.
x S.D.
x
6. การมีสวนรวมในการดําเนินงานตามแผนงานการพัฒนาแหลง 3.00 .949 3.01 .946 -.089 .929
เรียนรู5
7. การมีสวนรวมในการนํางบประมาณมาสนับสนุนการจัดการ
แหลงเรียนรู5
8. การมีสวนรวมในการประชาสัมพันธข5อมูล แผนงานการพัฒนา
แหลงเรียนรู5
9. การมีสวนรวมในการประชาสัมพันธให5คนในชุมชนเข5ารวม
กิจกรรมของแหลงเรียนรู5
ภาพรวม

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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3.19 .891 3.02 .935 1.48 .140
3.31 .869 3.06 1.01 2.07 .039
3.25 .984 3.09 1.00 1.26 .208
3.18 .712 3.05 .803 1.46 .144
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ตาราง 3 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการมีสวนรวมของผู5ปกครองในการบริหารแหลงเรียนรู5ของ
โรงเรียนอนุบาลระนอง ด5านรับผลประโยชนจําแนกรายข5อ
เพศ
ด5านรับผลประโยชน

ชาย

หญิง

T

P

S.D.
x
x S.D.
10. ทานมีความรู5เกี่ยวกับการพัฒนาแหลงเรียนรู5มากขึ้นจากการ 3.20 .906 3.31 .946 -1.031 .303
เข5ารวมกิจกรรม ตาง ๆ
11. ทานมีความภาคภูมิใจเมื่อโครงการตาง ๆ เกิดประโยชนตอตัว
ทานและสถานศึกษา
12. บุตรหลานของทานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการเข5ารวม
กิจกรรมตาง ๆ ของแหลงเรียนรู5
13. ทานเห็นวาสถานศึกษาได5รับประโยชนจากการพัฒนาแหลง
เรียนรู5
14. ทานคิดวาการพัฒนาแหลงเรียนรู5สามารถให5ผู5เรียนเกิดการ
เรียนรู5อยางยั่งยืน
ภาพรวม

3.44 .964 3.47 .890

-.185

.854

3.52 .944 3.55 .940

-.212

.833

3.51 .912 3.55 .889

-.359

.720

3.60 .851 3.62 .950

-.246

.806

3.46 .665 3.50 .680

-.556

.578

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตาราง 4 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการมีสวนรวมของผู5ปกครองในการบริหารแหลงเรียนรู5ของ
โรงเรียนอนุบาลระนอง ด5านประเมินผลจําแนกรายข5อ
เพศ
ด5านประเมินผล

T

P

S.D.
x
x S.D.
15. การมีสวนรวมในการให5คําปรึกษาเพื่อเตรียมการประเมินการ 3.41 .839 3.21 .932

1.701

.090

3.43 .921 3.10 .922
3.33 .801 3.16 .913

2.980
1.543

.003
.124

3.27 .937 3.24 .956

.204

.838

3.37 .979 3.34 .934

-.640

.523

3.34 .681 3.21 .760

1.422

.156

ชาย

พัฒนาแหลงเรียนรู5
16. การมีสวนรวมในการติดตามรวบรวมข5อมูลแหลงเรียนรู5
17. การมีสวนรวมในการประเมินผลกิจกรรมตาง ๆ ของการ
พัฒนาแหลงเรียนรู5
18. การมีสวนรวมในการให5ข5อเสนอแนะเพื่อเปNนประโยชนในการ
ปรับปรุงพัฒนาแหลงเรียนรู5
19. การมีสวนรวมในการนําข5อมูลที่ได5จากการประเมินผลไปใช5ใน
การปรับปรุงแก5ไขการปฏิบัติงานให5ดีขึ้น
ภาพรวม

หญิง

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผู5ปกครองในการบริหารแหลงเรียนรู5ของ
โรงเรียนอนุบาลระนอง สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค ดังนี้
1. จากผลการวิเคราะหสภาพการมีสวนรวมของผู5ปกครองโดยจําแนกตามเพศของผู5ปกครองในการ
บริหารแหลงเรียนรู5ของโรงเรียนอนุบาลระนอง จําแนกเปNนรายด5านและภาพรวม พบวา ผู5ปกครองเพศชาย
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และเพศหญิงมีสวนรวมในการบริหารแหลงเรียนรู5ของโรงเรียนอนุบาลระนอง ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเปNนรายด5านพบวา ด5านที่มีสวนรวมในการบริหารแหลงเรียนรู5ของโรงเรียนอนุบาลระนองมาก
ที่สุดคือ ด5านการมีสวนรวมรับผลประโยชน รองลงมาคือการมีสวนรวมประเมินผล และด5านการมีสวนรวม
ตัด สิน ใจ สวนลํ า ดับ สุด ท5า ย คือ การมีส วนรวมดํ า เนิน งาน ทั ้ง นี ้อ าจเนื่อ งมาจากทางโรงเรีย นทํ า การ
ปรึกษาหารือกันโดยผู5ปกครองไมได5รับทราบ หากทางโรงเรียนไมประชาสัมพันธให5ทราบ เมื่อเปmดโอกาสให5
ผู5ปกครองได5เข5ามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาผู5เรียนจะได5เรียนรู5จากประสบการณจริง เกิดการเรียนรู5อยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต สามารถสร5างองคความรู5ด5วยตนเอง และนําไปใช5ในชีวิตประจําวัน ซึ่งสอดคล5องกับ
ผลการวิจัยของ ทรงรัตน ศรีสารคาม (2553 : 144-145) ได5วิจัย เรื่อง กระบวนการสร5างความรวมมือใน การ
พัฒนาแหลงเรียนรู5ในชุมชน : กรณีศึกษาโรงเรียนบ5านเมนใหญ อําเภอ เมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย
ได5นําเสนอกระบวนการสร5างความรวมมือ ในการพัฒนาแหลงเรียนรู5ที่เหมาะสมกับ สภาพชุมชนและโรงเรียน
บ5านเมนใหญ ผานที่ประชุมของสถานศึกษาและชุมชน ผานสารสนเทศและเครือขายอินเทอรเน็ต การพัฒนา
แหลงเรียนรู5 มี ประโยชนมากในการเรียนรู5ที่ผู5เรียนเกิด การเรียนรู5จากประสบการณตรง เรียนรู5 จากความ
สนใจ ความถนัดของผู5เรียนเอง
2. ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผู5ปกครองโดยจําแนกตามเพศของผู5ปกครองในการบริหาร
แหลงเรียนรู5ของโรงเรียนอนุบาลระนอง จําแนกตามองคประกอบ 4 ด5าน การมีสวนรวมของผู5ปกครองโดย
จํา แนกตามเพศของผู5ป กครองในการบริห ารแหลงเรีย นรู5ของโรงเรีย นอนุบ าลระนอง ด5า นตัด สิน ใจ ด5า น
ดําเนินงาน ด5านรับผลประโยชน และด5านประเมินผล พบวาผู5ปกครองเพศชายและเพศหญิงมีสวนรวมใน
การบริหารแหลงเรียนรู5ของโรงเรียนอนุบาลระนอง ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปNนไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเปNน
เพราะวาความต5องการของมนุษยจะมีความต5องการที่คล5ายกัน ซึ่งสอดคล5องกับงานวิจัยของ สรัญญา สุขเพิ่ม
(2556 : 58-59) ทําการศึกษาเรื่อง ความต5องการของนิสิตตอการบริการด5านหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
พบวา นิสิต มีความต5องการด5านรักษาความปลอดภัยมากที่สุด รองลงมาคือ ด5านกายภาพ ด5านกิจกรรมสวน
ด5าน บริการและสวัสดิการมีความต5องการน5อยที่สุดผลการเปรียบเทียบความต5องการของนิสิตที่มีเพศ และ
กลุมสาขาวิชาตางกันมีความต5องการบริการด5านหอพักนิสิตไมแตกตาง
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใชงาน
1. สถานศึกษาควรสงเสริมการมีบทบาทการมีสวนรวมของผู5ปกครอง โดยการจัดกิจกรรมตางๆ มี
การประชุมชี้แจง สร5างกิจกรรมที่สร5างความสัมพันธอันดีระหวางผู5ปกครองและสถานศึกษา
2. สถานศึกษาควรเสริมสร5างบรรยากาศการมีสวนรวมในการบริหารแหลงเรียนรู5ของสถานศึกษาของ
กลุมคนตางๆ เพื่อให5การบริหารมีลักษณะกระจายอํานาจการบริหารโดยโรงเรียนเปNนฐาน
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป
1. ควรศึกษาทัศนะครู นักเรียน ผู5ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจในการมีสวนรวมการบริหาร
แหลงเรียนรู5ในสถานศึกษาและการบริหารแหลงเรียนรู5ในชุมชน
2. ควรศึกษาปjจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของผู5ปกครองในการบริหารแหลงเรียนรู5เพื่อให5ได5ข5อมูล
เชิงลึกสภาพปjญหาและอุปสรรคตลอดจนทัศนคติในการมีสวนรวมของผู5ปกครอง
3. ควรศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบความรวมมือระหวางผู5ปกครองของสถานศึกษา
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